
 

Verslag Zorgsalon 2016 
Ervaringsdeskundigheid wordt gezien als een 
waardevolle, gelijkwaardige kennisbron naast andere 
kennisbronnen, die meer plek zou mogen krijgen in 
het sociaal domein. Tijdens onze Zorgsalon 2016 werd 
duidelijk waarom dat belangrijk is. Lees voor meer 
informatie het verslag dat te vinden is bij Kort Nieuws 
op onze website www.stichtingsociaalwerk.nl . 

Save that date! De Zorgsalon 2017 zal gehouden 
worden op donderdag 28 september as. 

10 Mln subsidie voor verbetering samenwerking 
universiteiten en bedrijfsleven 
In de NRC/Next van 20 januari verscheen een artikel 
waarin staatsecretaris Sander Dekker aankondigt dat 
er geld beschikbaar komt voor het verbeteren van de 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
universiteiten. Doel is om meer economische waarde 
te halen uit wetenschappelijke kennis en promovendi 
meer in contact te brengen met het bedrijfsleven.Dat 
biedt mogelijkheden voor onze Science Practitioners! 

Verslag Sponsormeeting 2017 
Op vrijdag 10 februari 2017 kwamen de 
hoofdsponsoren en leden van de Raad van Sponsoren 
bij elkaar om te reflecteren op de activiteiten van de 
leerstoel/academische werkplaats Sociaal Werk. Na 
een uitgebreide presentatie van de hoogleraren gaven 
alle sponsoren hun visie op de voortgang binnen het 
onderzoek. Allen waren onder de indruk van het 
werk dat tot nu toe verzet is. Mede gezien de beperkte 
tijd die de hoogleraren beschikbaar hebben. 
Suggesties werden gedaan om het onderzoekskader 
verder te verdiepen en te verbreden. Ook werd 
afgesproken de sponsoren regelmatig op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in en resultaten van 
het onderzoek. Lees voor meer informatie het verslag 
dat te vinden is bij Kort Nieuws op onze website. 
 
Hoofdsponor verandert van naam 
SWON, het seniorennetwerk en NIM Maatschappelijk 
Werk zijn per 1 januari 2017 gefuseerd en treden nu 
naarvoren als SWON-NIM.  
 
 

Ons Jaarverslag 2016 is uit! 
In navolging van de ANBI-regels publiceert de stichting 
jaarlijks haar verslag over het voorgaande jaar. Daarin 
is informatie te vinden over de Science Preview die 
eind januari 2016 plaatsvond en de zeer succesvolle 
Zorgsalon 2016.  Inhoudelijk profileerde de 
leerstoel/academische werkplaats zich volop. In 2016 
liepen er 13 onderzoeksprojecten, waaronder 8 PhD-
trajecten. Tine en René waren betrokken bij 11 
commissies, gaven 14 lezingen en schreven 13 
artikelen. Ook stelden zij een Publicatieplan samen 
voor de periode tot 2020.  
U kunt ons Jaarverslag 2016 terug vinden op de 
website van onze stichting. 
 
Jaarplan 2017 
Daar waar de voorgaande jaren het bepalen, 
opstarten en uitvoeren van onderzoek aan de orde 
was, zal in de periode tot 2019 nationaal en 
internationaal het realiseren van hoogstaande 
wetenschappelijke output centraal staan. Het jaarplan 
voor 2017, zie onze website, geeft aan dat er in 2017 
een 14 –tal publicaties te verwachten zijn, waarvan 6 in 
internationale vakbladen. Daarnaast blijft kennisdeling 
met het veld belangrijk. 
 
Financiele data 2015 
Zoals vereist door de wettelijke regels voor ANBI-
instellingen zullen binnenkort op de website van onze 
stichting de financiele data van 2016 in te zien zijn.  
 
De Stichting zoekt nog steeds sponsoren! 
Zoals u weet worden de werkzaamheden van onze 
stichting geheel gefinancieerd door een aantal 
sponsoren. Naast hoofdsponsoren, dragen ook leden 
van de Raad van Sponsoren en sympathisanten bij aan 
het budget dat nodig is voor de leerstoel. Om het werk 
van de leerstoel en de Academische Werkplaats in de 
komende jaren te kunnen continueren zijn wij nog 
steeds op zoek instellingen die hun behoefte om het 
sociaal werk in Nederland wetenschappelijk te 
onderbouwen, financieel willen uitdrukken. Graag 
informeren wij u over de mogelijkheden.  
Neem daarvoor contact op met Drs. Frank Post, 
info@stichtingsociaalwerk.nl . 
 

Dit is de nieuwsbrief van april 2017 van de Stichting Sociaal Werk. Regelmatig zullen wij u door middel 
van een nieuwsbrief laten weten welke ontwikkelingen er zijn binnen de werkzaamheden van de 
Stichting en haar onderzoeksprogramma. Een digitale versie van de Nieuwsbrief is te vinden op onze 
website. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Prof dr. Hetty Dekkers via info@stichtingsociaalwerk.nl of met Drs. Frank Post, gedelegeerd secretaris 
van de Stichting Sociaal werk (0653-191625). 


